
Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry 22.01.2021
Keski-Uudenmaan Paikallisosasto

TOIMINTAKERTOMUS 2020

JOHDANTO

Keski-Uudenmaan paikallisosasto toimii Etelä-Suomen 
Syöpäyhdistys ry;n alaisena paikallisosastona noudattaen 
pääyhdistyksen toimintasääntöjä. 
Osaston tehtävänä on syöpäpotilaiden yhteen saattaminen, 
keskinäinen tukeminen ja rohkaiseminen sekä tiedon jakaminen. 
Myös syöpäpotilaiden omaiset ovat voineet osallistua toimintaan 
kanssamme. Osasto ei peri jäsenmaksuja.

HALLINTO
Tapani Paavilainen (Järvenpää), puheenjohtaja ja sihteeri
Pia Ala-Koppala (Kerava) varapuheenjohtaja
Dagmar Kolehmainen (Järvenpää), taloudenhoitaja 
Ran Zhang (Kerava) jäsen
Esko Heino (Järvenpää) jäsen
Sirpa Hämäläinen (Järvenpää), teatterit ja retket

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Raili Rinta-Pollari ja Marja 
Nyström. Varalla Eija Siipo.

Johtokunta kokoontui fyysisesti vuoden 2020 aikana kaksi (2) 
kertaa. Sähköpostien välityksellä tehtiin päätöksiä lähinnä 
kokoontumisrajoituksista johtuvista tapahtumien siirroista  ja  
peruutuksista.  

JÄSENET
Vuosi 2020 oli osaston 38. toimintavuosi. Osaston toiminta-
alueella Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n (Essy:n) jäseniä oli 
vuoden lopulla yhteensä 659 joista järvenpääläisiä 
254,keravalaisia 192 ja tuusulalaisia 203. Aikaisempien vuosien 
tapaan osaston toiminnan suunnittelussa painotus oli 
osastoilloissa ja niiden ohjelmissa, sekä retkissä ja 
teatteritapahtumissa. Pandemiasta johtuen voitiin alkuvuodesta 
pitää vain Keravan ja Tuusulan kokoontumiset. Myös Keravan 
teatterin yksi esitys ehdittiin nähdä ennen kokoontumisten 
rajoituksiia. 

Järvenpäässä kokoonnuttiin Myllytien Toimintakeskuksessa, 
Tuusulassa Pääkirjastossa, sekä Keravalla Viertolan 
Palvelukeskuksessa. 

Tarjoiluista sovittiin paikallisten toimijoiden kanssa.

TOIMINTA
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Tammikuu
⦁ Osaston vuosikokous pidettiin Myllytien Toimintakeskuksessa 

16.1.2020. Paikalla 19 osaston jäsentä. 
⦁ Vuoden ensimmäinen kerhoilta 6.2 Keravalla. Vierailevana 

asiantuntijana Heidi Vekkeli ja illan aiheen lymfan itsehoito. 
Osallistujia 28. Kerhoillan jälkeen johtokunnan 
järjestäytymiskokous.  

Helmikuu
⦁ 15.2 Keravn teatterin näytös "Harmaat Pantterit, Aktiivimalli" 

Keuda-salissa. osallistujia 23. 
⦁ Kerhoilta Tuusulassa 27.2. Osallistujia 15. Aiheena 

paikallisosastojen toimintaohjeet ja vapaaehtoistyössä 
huomioitavat asiat  sekä ESSY:n toimintaohjeiden läpikäyntiä: 

-Roosanauhakampanja 2020
-Isäntä-/ emäntäkoulutus
-Tulorekisteri-info maksetuista korvauksista,
-Järvenpään kerhoillan suunnittelu / Porvoon osaston 
vierailu.

-KeuSoten kanssa suunnitellun infotilaisuuden tilanne.
⦁ Puheenjohtaja informoi lisäksi kuntien avustushakemuksien 

tilanteesta.
⦁ Päätettiin Järvenpään Teatteriin ilmoittautumisten aikataulu.

Maaliskuu
⦁ Suunnitelmassa ollut osastoilta ja  porvoolaisten vierailu 19.3 

Järvenpäässä päätettiin siirtää toteutettavaksi syksyllä.
⦁ Teatteriretki Tampereelle peruttu. 

Huhtikuu
⦁ 5.4 Järvenpään Teatterin "Viktoria ja hänen husaarinsa" 

siirretty kesäkuulle. Ilmoittautumiset pidettiin voimassa 
toistaiseksi.

⦁ 26.4 osasto haastoi jäsenensä korona-ajan torkkupeitto-
talkoisiin ajalle 26.4-31.8.2020. Talkoiden tuloksena virkattiin 
20x20 cm2 paloja yhteensä 117 kpl, joista koottiin 3 kpl 
100x140 cm2:n ja 1 kpl 60x80 cm2:n peittoja. Valmiit peitot 
lahjoitetaan yleishyödylliseen käyttöön myöhemmin.

Toukokuu
⦁ 23.5 sunniteltu "Leirinuotio" siirretty syksyyn.

Kesäkuu-Elokuu
⦁ Kaikki suunnitellut taphtumat peruutetaan suositusten 

mukaisesti. Järvenpään teatterin maksetut osallistumis-
maksut palautettiin maksun suorittaneille.

Syyskuu
⦁ Osastoillat peruutettu.
⦁ 20.9 Roosanauhojen jako myyntiin lupautuneille Järvenpään 
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torilla.. Myyntitehtäviin "jalkautui" vajaat 10 osaston aktiivia. 
Varsinainen myynti käynnistyi 22.9 ja myyntiaikaa oli 1.11. 
asti. Osastolla myytäviä nauhoja keväällä tehdyn päätöksen 
mukaisesti 550 kpl.

⦁ Osaston nimissä keskitettyä myyntiä toteutettiin vain keravalla 
27.9 jossa myyjinä toimivat Pia ja Tapani. Lyhyen visiitin 
osastomme standille teki myös pääministeri Sanna Marin.

⦁ Muu myynti tapahtui myyjien henkilökohtaisen aktiivisuuden 
puitteissa ja nauhoja saatiin myytyä 395 kpl.

Lokakuu
⦁ 14.10 keväältä siirretty "leirinuotio" pidettiin Fjällbon puiston 

grillauspaikalla yhdessäolon ja makkaranpaiston merkeissä. 
Osallistujia 15.

⦁ Tapani informioi vuodelle 2021 haetun ryhmäloman 
tilanteesta. Hyvinvointilomilta saadun tiedon mukaan lomaa ei 
ole myönnetty, mutta olemme varasijalla. Lisätietoa luvassa 
keväällä 2021. Lisäksi käytiin läpi ESSY:n oheita 
kokoontumisrajoituksista.

Marraskuu
⦁ Johtokunnan kokous 26.11 Keravalla. Päätettiin pitää 

toistaiseksi ohjelmassa 16.12 pikkujoulu / elokuvatapahtuma 
Järvenpäässä.

⦁ Tämäkin jouduttiin lopulta perumaan samasta syystä kuin 
kaikki muukin suunniteltu toiminta 2020.

Joulukuussa ei tapahtumia.

EDUSTUS
⦁ Osasto osallistui vuoden 2020 suomalaisen syöpä-

tutkimuksen, syöpäpotilaiden neuvontapalvelujen sekä 
vertaistuen  rahoituskampanjaan myymällä yhteensä 395 kpl 
Roosa-nauhoja. Tulosta voidaan kuitenkin pitää olosuhteisiin 
nähden hyvänä. 

⦁ Osastolta oli nimetty osallistuva vetäjä Myllytien 
Toimintakeskuksen ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen 
organisoimiin kävelytapahtumiin. Osalistuimme myös joihinkin 
toimintakeskuksen työpajatilaisuuksiin.

⦁ Tapani osallistui 13.1 Keravan kaupungin järjestämään info-
tilaisuuteen, jossa ohjeistettiin avustushakemuksen tekemistä.

⦁ Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry:n osastojen päivään 
osallistuivat 17.2 Tapani Paavilainen ja Dagmar Kolehmainen 
sekä 15.9 Tapani Paavilainen. 11.11 Teams:issa pidettyyn 
osastojen puheenjohtajapalaveriin osallistui Tapani.   

⦁ Essy:n edustajistossa osaston edustajana on ollut Dagmar 
Kolehmainen.
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VERTAISTUKITOIMINTA

Osaston kerhoilloissa on ollut mahdollisuus nostaa keskusteluun 
itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita muiden syöpää ja 
muuta samaa sairautta sairastavien kesken.

Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen kautta on voinut olla 
yhteydessä koulutettuihin vertaistukihenkilöihin. 

Osastolla kaksi TOIVO-tukehenkilövalmennuksen käynyttä 
henkilöä, joihin on voinut olla henkilökohtaisesti yhteydessä.

TIEDOTTAMINEN

Osaston tapahtumista ilmoitettiin lehdissä Keski-Uusimaa ja 
Keski-UusimaaViikko yhdistykset-palstalla ja osaston kotisivuilla 
https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/paikallisosastot/keski-
uusimaa/. Toimintaa on esitelty myös yhdistyksen esitteessä, jota 
on jaettu mm. terveyskeskuksiin, apteekkeihin, lääkäriasemille ja 
Hyvinkään sairaalaan. Yhdistyksen esitettä jaettiin myös 
kerhoilloissa ja yleisötapahtumissa.

Paikallisosaston johtokunnan puheenjohtaja on jakanut 
sähköpostitse saamaansa tietoa edelleen lähetettynä 
johtokunnan jäsenille sekä muille suullisesti kerhoilloissa.

KUNNILTA SAADUT AVUSTUKSET

Järvenpään kaupunki, toiminta-avustus 800 €
         Keravan kaupunki, toiminta-avustus         1000 €

Keravan kaupunki, tilatuki 300 €
Tuusulan kunta, toiminta-avustus 950 €

4


